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ข้อบังคับ
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
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ข้อบังคับ
ของ
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
สมาคมนี้เป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
......................................

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1. สมาคมนี้มชี ่อื ว่า "สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย"
เรียกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "แอสโซซิเอชัน่ ออฟ ไทย เซคคิวริต้ ี คอมพานีส"์
เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "Association of Thai Securities Companies"
คาว่า "สมาคม" ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย"
คาว่า "คณะกรรมการ" ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "คณะกรรมการของสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย"
ข้อ 2. สานักงานของสมาคมนี้ตงั้ อยู่ ณ อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 5
เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ข้อ 3. ตราของสมาคมเป็ นเครื่องหมาย
.
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หมวดที่ 2
วัตถุท่ปี ระสงค์
ข้อ 4. วัตถุท่ปี ระสงค์ของสมาคมมีดงั ต่อไปนี้
4.1 เป็ นศูนย์รวมของบริษทั หลักทรัพย์ทกุ ประเภท
4.2 ส่ง เสริม และพัฒนาตลาดทุน ธุ รกิจหลัก ทรัพ ย์ รวมทัง้ คุ ม้ ครองป้ องกัน และรักษาผลประโยชน์
ชื่อเสียง และภาพพจน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสมาคมให้ได้รบั ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยครบถ้วน
4.4 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
4.5 ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้องในการออกระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
4.6 ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ บริษทั จดทะเบียน หน่วยงานหรือสถาบันใดๆ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์
4.7 ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมให้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่
ทางสมาคมได้กาหนดขึ้น
4.8 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทัง้ การประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4.9 ส่งเสริมการศึกษา วิจยั และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
4.10 ส่งเสริมความสามัคคี พัฒนาการด้านกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความสามัคคีในหมูส่ มาชิก
4.11 บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกระทากิจการอื่นใดทีจ่ าเป็ นและสมควรเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุท่ปี ระสงค์
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
4.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึ กอบรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
4.13 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับสถาบันหรือสมาคมทีเ่ กี่ยวข้องกับตลาดทุนต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์ของ
สมาชิกและประชาชน
4.14 สนับสนุ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับสมาคม ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการทางการเงิน และการลงทุน
ทัง้ นี้ วัตถุท่ปี ระสงค์ทกุ ประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง แต่ไม่รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ประเภททีใ่ ห้บริการแบบจากัดชนิดของตราสารอื่นใดทีม่ ใิ ช่ตราสารทุน
บริษทั หลักทรัพย์ท่ปี ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซง่ึ ไม่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ และมีสถานะเป็ นสมาชิกสมาคมก่อนวันทีข่ อ้ บังคับฉบับนี้มผี ลใช้
บังคับ ให้สามารถเป็ นสมาชิกของสมาคมต่อไปได้
กรณีท่บี ริษทั หลักทรัพย์ผูส้ มัครรายใดได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามที่
ข้อบังคับกาหนด ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็ นรายกรณี
ข้อ 6. บริษทั หลักทรัพย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามข้อ 5. ซึง่ มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ยน่ื ใบสมัคร
ต่อเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
ข้อ 7. เมือ่ เห็นว่าบริษทั หลักทรัพย์ผูส้ มัครมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 5 ให้เลขาธิการนาใบสมัครของบริษทั หลักทรัพย์
ผูส้ มัครเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและรับบริษทั หลักทรัพย์นนั้ เป็ นสมาชิก
ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผูส้ มัครนัน้ ทราบภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มมี ติ และให้เลขาธิการแจ้งการรับ
สมาชิกใหม่ให้สมาชิกทราบเมือ่ ผูส้ มัครได้ชาระค่าลงทะเบียน และค่าบารุงเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 8. สมาชิกภาพเริ่มตัง้ แต่วนั ทีผ่ ูส้ มัครได้ชาระค่าลงทะเบียน และค่าบารุงเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 9. สมาชิกแต่ละรายมีสทิ ธิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูแ้ ทนหลักและผูแ้ ทนสารองของตนเพือ่ การใช้สทิ ธิของสมาชิกตาม
ข้อบังคับนี้ได้เป็ นจานวนไม่เกินสองคนโดยแจ้งต่อเลขาธิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูแ้ ทนหลักของสมาชิก
คนหนึ่งจะต้องเป็ นผูท้ ด่ี ารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของสมาชิกหรือกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและมีอานาจ
ลงนามของสมาชิกซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลา ส่วนผูแ้ ทนสารองจะแต่งตัง้ จากบุคคลซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารไม่เกินลาดับ
ทีส่ องรองจากผูบ้ ริหารสูงสุด
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ข้อ 10. สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีดงั ต่อไปนี้
10.1 ลาออก
10.2 ล้มละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ
10.3 ไม่ชาระค่าบารุงตามข้อ 12. และคณะกรรมการมีมติให้พน้ จากการเป็ นสมาชิก
10.4 ให้สมาชิกซึง่ ถูกทางการเพิกถอนใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภททีไ่ ด้รบั พ้นจาก
สมาชิกภาพนับแต่วนั ทีถ่ กู เพิกถอน
10.5 ทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้เพิกถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของสมาชิกทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องมีจานวนเสียงนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของสมาชิก
ข้อ 11. ให้นายทะเบียนของสมาคมจัดทาทะเบียนสมาชิกตามทีก่ ฎหมายกาหนด

หมวดที่ 4
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
ข้อ 12. สมาชิกต้องชาระค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าและค่าบารุงรายปี ตามทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติกาหนดจานวนเงินใน
การเรียกเก็บจากสมาชิก โดยชาระภายในเดือนมกราคมของทุกปี

หมวดที่ 5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 13. สมาชิกมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
13.1 ได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุท่ปี ระสงค์ของสมาคม
ทีจ่ ะอานวยให้ได้
13.2 เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของ
สมาคม เพือ่ นามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
13.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้ โดยทาเป็ นหนังสือยืน่ ต่อเลขาธิการ
13.4 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของ
สมาคม
13.5 มีสทิ ธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
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ข้อ 14. สมาชิกมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
14.1 ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ วิธปี ฏิบตั ิ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบตั งิ าน ทีส่ มาคมกาหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกทีแ่ จ้งให้สมาชิกรับทราบโดยเคร่งครัด
14.2 ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกและ
ประชาชน
14.3 ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและยุตธิ รรมต่อลูกค้า
14.4 ร่วมมือกับสมาคมในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
14.5 ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของการปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสมาชิก
14.6 ยินยอมให้สมาคม หรือหน่วยงานภายนอกที่มขี อ้ ตกลงความร่วมมือกับสมาคมและที่ประชุมสมาชิกมีมติ
ให้ความเห็นชอบเข้าตรวจสอบการดาเนินงานของสมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ วิธีปฏิบตั ิ
หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิงาน ที่สมาคมกาหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกที่
แจ้งให้สมาชิกรับทราบ รวมถึงยินยอมให้หน่ วยงานภายนอกดังกล่าวเปิ ดเผยหรือจัดส่งข้อมูล เอกสาร
หลักฐานทีไ่ ด้จากการตรวจสอบให้กบั สมาคม

หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 15. คณะกรรมการของสมาคม
15.1 ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง ท าหน้า ที่ก ากับ ดู แ ลการบริห ารกิจ การของสมาคม มีจ านวน 11 คน
คณะกรรมการนี้ตอ้ งเป็ น ผูแ้ ทนหลักของบริษทั สมาชิก ที่ได้มาจากการเลือกตัง้ ของที่ประชุมใหญ่ ของ
สมาชิก ให้นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
15.2 ให้ท่ปี ระชุมใหญ่ของสมาชิกเลือกตัง้ ผูท้ ่จี ะดารงตาแหน่งนายกสมาคม 1 คน และตาแหน่งกรรมการของ
สมาคมอีก 9 คนตามลาดับ
ให้นายกสมาคมดารงตาแหน่ งวาระละ 3 ปี และอาจได้รบั เลือกตัง้ อีกได้ ให้กรรมการของสมาคมมี
วาระละ 3 ปี ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการของสมาคมที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งนายก
สมาคมและเลขาธิการสมาคมออกจากตาแหน่ง จานวนสามคน โดยให้ผูท้ ่อี ยู่ในวาระนานที่สุดออกก่อน
และหากมีจานวนกรรมการอยู่ในวาระนานมากกว่าสามคนให้ใช้วิธีจบั สลากกรรมการที่อยู่ในวาระนาน
เท่ากันและให้ถอื ว่าการออกจากตาแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เป็ นการออกตามวาระ เพื่อให้มี
การเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระนัน้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบั เลือกตัง้ อีกได้
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15.3 นายกสมาคมอาจพิจารณาแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่งึ สมาชิกเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นกรรมการสมทบ โดยวาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่ ง ของกรรมการสมทบให้เป็ น ไปตามวาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ ง ของ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์
ให้กรรมการสมทบมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่นบั เป็ นองค์ประชุม
ของคณะกรรมการ และไม่ถอื เป็ นกรรมการตามข้อ 15.1 ที่ตอ้ งจดทะเบียนตามข้อ 21 แต่ทุกคราวที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมทบ ให้มหี นังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนัน้ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
มิให้นาความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 23 มาใช้บงั คับกับกรรมการ
สมทบ
ข้อ 16. กรรมการของสมาคมพ้นจากตาแหน่งเมือ่
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 15.1
16.4 บริษทั สมาชิกทีต่ นสังกัดพ้นจากสมาชิกภาพ
16.5 บริษทั สมาชิกทีต่ นสังกัดถอนการเป็ นผูแ้ ทน
16.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของสมาชิกซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
16.7 เป็ นบุคคลล้มละลาย
16.8 ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
16.9 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มคี าสัง่ ให้ออกตามกฎหมาย
ข้อ 17. เมือ่ มีกรรมการของสมาคมพ้นจากตาแหน่งให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง โดย
กรรมการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จะอยู่ในตาแหน่งตามวาระที่เหลือของกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง ซึ่งจะต้อง
กาหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับจากวันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานของทีป่ ระชุม
ข้อ 19. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าเข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 20. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งไตรมาส ในกรณีทน่ี ายกสมาคมหรือกรรมการของ
สมาคมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นสมควร จะมีการเรียกประชุมเป็ นพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 21. ทุกคราวทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวกรรมการ ให้มกี ารจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการนัน้ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ข้อ 22. อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
22.1 กากับดูแลการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
22.2 ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของสมาคม
22.3 รักษาผลประโยชน์และภาพพจน์อนั ดีงามของสมาคม
22.4 แต่งตัง้ อนุ กรรมการ คณะทางาน หรือที่ปรึกษาเพือ่ การบริหารกิจการของสมาคมและเพือ่ ประโยชน์ในการ
กากับดูแลการบริหารกิจการของสมาคม
22.5 แต่งตัง้ เลขาธิการสมาคม
22.6 กาหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่ให้
สมาชิกหรือผูเ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หรือจรรยาบรรณดังกล่าวด้วย
ข้อ 23. อานาจหน้าทีข่ องกรรมการในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
23.1 นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการเพือ่ ดารงตาแหน่งต่างๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร และมีหน้าทีก่ ากับดูแล
การบริหารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบตั งิ านของสมาคม เป็ นผูแ้ ทน
ของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการ
ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
23.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทัง้ ปวงอันอยู่ในอานาจหน้าทีข่ องนายกสมาคม และเป็ นผูท้ าการแทนนายกสมาคม เมือ่ นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
23.3 เหรัญญิกสมาคม มีหน้าทีก่ ากับดูแลรักษาการจ่ายเงิน การทาบัญชีการเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ และพัสดุ
ของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะได้มอบหมาย
23.4 นายทะเบียนสมาคม มีหน้าทีก่ ากับดูแลจัดทาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะได้มอบหมาย
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ข้อ 24. เลขาธิก ารสมาคมให้ค ณะกรรมการเป็ น ผู แ้ ต่ ง ตัง้ โดยให้ป ฏิบ ตั ิ ง านเต็ม เวลาและให้ไ ด้ร บั เงิน เดือ นและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกาหนด และมีหน้าที่รบั ผิดชอบด้านการวางแผนงาน การ
บริ ห ารจัด การด้า นการเงิน ภาษี ความเสี่ ย ง งานด้า นทรัพ ยากรบุ ค คล งบประมาณ และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สมาคม และทาหน้าทีใ่ นการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคมเป็ นเลขานุ การในที่
ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมายและ
วาระการดารงตาแหน่งตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
มิให้นาความในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 ข้อ 16.4 และข้อ 16.5 มาใช้บงั คับแก่การดารงตาแหน่งหรือพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการของเลขาธิการสมาคม

หมวดที่ 7
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ข้อ 25. ในการประกอบธุรกิจสมาชิกต้องถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับลูกค้า
หรือประชาชน รวมทัง้ สมาชิกอื่น
(2) สมาชิกต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ ตลอดจนให้บริการ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานทีส่ ามารถอ้างอิงได้
(3) สมาชิกต้องเปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีทส่ี มาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องทีใ่ ห้บริการนัน้
(4) ห้ามมิให้สมาชิกเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ลว่ งรูม้ าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลทีต่ ามปกติ
วิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็ นการเปิ ดเผยเพือ่
ประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
(5) ห้ามมิให้สมาชิกให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุ นการกระทาอันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทาอันเป็ นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทาอันเป็ นภัย
ต่อเศรษฐกิจหรือความมัน่ คงของประเทศ ตลอดจนปกปิ ดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้มาเนื่องจากการกระทาดังกล่าว
ข้อ 26. สมาคมอาจกาหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิม่ เติมหรือกาหนดขึ้นเฉพาะสาหรับธุรกิจของสมาชิก
แต่ละประเภทก็ได้
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หมวดที่ 8
การลงโทษสมาชิก
ข้อ 27. สมาชิกใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หรือจรรยาบรรณของสมาคม สมาชิกนัน้ อาจ
ได้รบั การลงโทษในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้ได้
(1) ภาคฑัณฑ์
(2) ปรับ
(3) ตัดสิทธิในการใช้สทิ ธิใด ๆ ในฐานะสมาชิกของสมาคม
(4) ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ให้การลงโทษตาม (1) (2) และ (3) เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ และให้การลงโทษตาม (4)
เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 28. ในกรณี ท่ีจ ะมีก ารพิจ ารณาลงโทษสมาชิก รายใดตามข้อ 27. (3) และ (4) ให้ค ณะกรรมการแต่ ง ตัง้
คณะอนุ กรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและทาความเห็นสรุปเสนอการลงโทษ
ตามข้อ 27. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามข้อ 27. (4) ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคมแล้วแต่กรณี
เพือ่ ประกอบการพิจารณาลงโทษก่อน
คณะอนุ กรรมการให้มจี านวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนโดยจะแต่งตัง้ จากผูแ้ ทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้
ข้อ 29. ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะอนุ กรรมการจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผูถ้ ูกกล่าวหาได้ทราบ
และให้โอกาสแก่สมาชิกผูน้ นั้ ทีจ่ ะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพือ่ แก้ขอ้ กล่าวหาทีม่ ตี ่อตนด้วยเสมอ

หมวดที่ 9
การประชุมใหญ่
ข้อ 30. ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสมาคมภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นงวดปี การบัญชีของสมาคม
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือเมือ่ มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสิบราย
ร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เรียกประชุม
ข้อ 31. ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเรียกประชุมเพือ่ การใด
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ข้อ 32. ในวันประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีการประชุมวิสามัญเพราะเหตุท่มี สี มาชิกเป็ นผูร้ อ้ งขอ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็ นจานวนไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 33. การประชุมใหญ่ทไ่ี ด้นดั เรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากล่วงพ้นกาหนดนัดแล้วหนึ่งชัว่ โมง ยังมีสมาชิกมา
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนัน้ ได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้ยกเลิกการประชุมโดยไม่ตอ้ ง
เรียกประชุมตามทีร่ อ้ งขออีก ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลือ่ นการประชุมคราวนัน้ ไป และให้ทาการบอกกล่าว
นัดประชุมอีกครัง้ หนึ่ง ภายในกาหนดเวลาสิบสีว่ นั นับแต่วนั นัดประชุมใหญ่คราวแรก และในการประชุมคราวหลังนี้
มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใดก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่
ข้อ 35. กิจการทีพ่ งึ กระทาในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
35.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
35.2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา
35.3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
35.4 พิจารณาเลือกตัง้ นายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถ้ามี)
35.5 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของสมาคม และกาหนดค่าตอบแทน
35.6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 36. ให้ท่ปี ระชุมใหญ่วสิ ามัญปรึกษากิจการได้เฉพาะหัวข้อทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเท่านัน้ จะปรึกษา
กิจการอื่นอันใดมิได้
ข้อ 37. เว้นแต่มกี ารกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถอื ว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงเป็ นหนึ่งเสียง ไม่ว่าจะเป็ นการลงคะแนน
โดยวิธลี บั หรือวิธีเปิ ดเผย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ้ ขี าด

หมวดที่ 10
การเงินการบัญชีของสมาคม
ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดทางบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปี ละ 1 ครัง้ แล้วส่งให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา
ไม่เกินเดือนมกราคมของปี ถดั ไป โดยให้ถอื เอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ้นรอบปี การบัญชีของสมาคม
ข้อ 39. ให้คณะกรรมการจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมรอบปี ทผ่ี ่านมา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
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ข้อ 40. ผูส้ อบบัญชีซง่ึ ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ มีอานาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ
สมาคม และมีสทิ ธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและ
เอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพือ่ ตรวจสอบ
เช่นว่านัน้
ข้อ 41. สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเหรัญญิกของสมาคมหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการได้มอบหมาย
ข้อ 42. เงินสดของสมาคมจะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือการลงทุน ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตท้องที่
จังหวัด ทีส่ มาคมตัง้ อยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหารเงินสด
การฝากและการถอนเงินของสมาคมให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีคณะกรรมการยังไม่ได้กาหนดและให้ความเห็นชอบการเงินและการบัญชีของสมาคม ให้นายกสมาคม
อุปนายก เหรัญญิก หรือเลขาธิการสองในสีค่ นลงนามร่วมกันในการสัง่ จ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการสมาคม

หมวดที่ 11
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้อ 43. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับซึง่
แต่งตัง้ ขึ้นโดยคณะกรรมการ หากคณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ ก็ให้
เสนอความเห็นนัน้ ต่อคณะกรรมการ เมือ่ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับการทีจ่ ะแก้ไขนัน้ แล้ว ก็ให้คณะกรรมการนาข้อเสนอแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
มติของคณะกรรมการทีเ่ ห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแก้ไขต้องมีจานวนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องคณะกรรมการทัง้ หมด และมติของที่ประชุมใหญ่ทเ่ี ห็นชอบให้แก้ไขก็จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีข่ องจานวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ข้อ 44. การเลิกสมาคม สมาคมจะเลิกกิจการด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
44.1 ล้มละลาย
44.2 ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องสมาชิกทัง้ หมด
44.3 จานวนสมาชิกของสมาคมลดลงเหลือตา่ กว่าสิบห้าราย
44.4 เมือ่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มคี าสัง่ ตามกฎหมายให้เลิกสมาคม
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ข้อ 45. การชาระบัญชี เมือ่ สมาคมนี้ตอ้ งเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มกี ารชาระบัญชีของสมาคม ในกรณีทส่ี มาคม
ต้องเลิกไปตามข้อ 44.2 ให้ท่ปี ระชุมใหญ่คราวนัน้ ลงมติเลือกตัง้ กาหนดตัวผูช้ าระบัญชีเสียด้วย
ในกรณีท่สี มาคมต้องเลิกไปตามข้อ 44.4 คณะกรรมการชุดสุดท้ายเป็ นผูช้ าระบัญชี
หากมีทรัพย์สนิ ของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชี ให้ยกให้แก่นิตบิ คุ คลในประเทศไทยที่มวี ตั ถุประสงค์
เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 12
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46. เมือ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมตั ขิ อ้ บังคับฉบับนี้ของสมาคมแล้ว
46.1 ให้นายกสมาคม เลขาธิการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา อุปนายกสมาคม เหรัญญิกสมาคม
นายทะเบียนสมาคม ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ขอ้ บังคับฉบับนี้ใช้บงั คับ อยู่ในตาแหน่ง ตามวาระและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ ใหม่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้
46.2 ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ วิธปี ฏิบตั ิ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบตั งิ านที่
คณะกรรมการของสมาคมออกตามความในข้อบังคับของสมาคมทีย่ งั ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีข่ อ้ บังคับ
ฉบับนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มกี ารประกาศ ระเบียบ คาสัง่ วิธปี ฏิบตั ิ
หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้
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